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MYLLYPURON, PUOTINHARJUN JA ROIHUPELLON ALUEIDEN 
LUMILOGISTIIKKA 
 
Lumenvastaanottopaikat 
 
Helsingissä on 8 vakituista lumenvastaanottopaikkaa, joista seitsemän sijaitsee maalla  
(Herttoniemi, Kyläsaari, Malmi, Maununneva, Oulunkylä, Viikki, Vuosaari) ja yksi merialueella  
(Hernesaari). Lisäksi kaupungissa on 22 väliaikaista lumenvastaanottopaikkaa, joita otetaan  
vuosittain käyttöön tarvittaessa lumimäärän mukaan. Näistä 20 sijaitsee maalla ja 2 (Munkki-
niemenranta ja Lauttasaari) merialueella. 
 
Suunnittelualueen lähimmät vakituiset lumen vastaanottopaikat sijaitsevat Viikissä (3 km 
selvitysalueen reunasta) ja Herttoniemessä (n. 3 km selvitysalueen rajalta).  
 
Lumenkasauspaikat 
 
Katu- ja puisto-osaston tavoitteena on, että jokaisessa kaupunginosassa on katualueiden 
lumitilojen lisäksi paikallisia lumenkasauspaikkoja. Paikallisilla lumenkasauspaikoilla pystytään 
paremmin varautumaan runsaslumiseen talveen ja varmistamaan kaupunkiliikenteen toimivuus 
ääritilanteissa. Lumenkasauspaikoilla säästetään myös lumenkuljetus-kustannuksissa ja vähennetään 
kuljetuksesta aiheutuvia pakokaasupäästöjä. 
 
Ohjeelliset kriteerit pitkäaikaiselle lumenkasauspaikalle, joissa lumi saa sulaa paikalleen: 
 

 kaupungin maanomistus  

 toimiva ajoyhteys 

 aukea, kooltaan yli 400 m2 alue 

 ei pysyviä rakenteita tai varjeltavaa kasvillisuutta  

 ei hoitoluokkien A1, B5, C5 alue 

 A2- luokan kenttien käyttömahdollisuudet selvitetään tapauskohtaisesti  

 ei asuntokatujen varteen 

 sulamisvesien käsittely on mahdollista järjestää asianmukaisesti  

 ei liikenteen näkemäalueille eikä pelastusreiteille 
 
Ohjeelliset kriteerit lyhytaikaiselle lumenkasauspaikalle, joista lumi ajetaan 
lumenvastaanottopaikalle: 
 

 kaupungin maanomistus  

 toimiva ajoyhteys 

 aukea, kooltaan yli 400 m2 alue 

 ei pysyviä rakenteita tai varjeltavaa kasvillisuutta  

 ei hoitoluokkien A1, B5, C5 alue 

 A2- luokan kenttien käyttömahdollisuudet selvitetään tapauskohtaisesti  

 ei asuntokatujen varteen 

 ei liikenteen näkemäalueille eikä pelastusreiteille 
 
Muut lumitilat 
Lunta aurataan myös katujen lumitiloihin ja muihin sopiviin paikkoihin pienehköjä määriä. 
Näitä lumitiloja on useimpien katujen ja viheralueiden laidoilla, ja niitä ei ole aluesuunnitelmassa 
erikseen selvitetty. Periaatteena on, ettei lunta aurata alueille, joilla on arvokkaita tai helposti 
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vaurioituvia rakenteita, arvokasta puutarhakasvillisuutta tai luontoaluetta. Arvokkaat kohteet on syytä 
käydä maastossa läpi ennen talvikunnossapidon töiden aloitusta työtä suorittavan kanssa. Alueella ei 
ole rauhoitettuja kohteita. Lumen läjityksellä on suurin vaikutus kasvillisuuskohteisiin. Oheisessa 
kartassa on esitetty suunnittelualueen arvokkaat kasvillisuuskohteet vihreällä rajauksella ja nimettyinä 
(lähde Helsingin kaupungin paikkatietopalvelut) 
 

 
 
 
 
Myös liikenteen näkemäalueet ja pelastusreitit pidetään vapaina, samoin hulevesijärjestelyiden takia 
vapaina pidettävät alueet. Esteettömyyden erikoistason reiteillä ei jalkakäytäville saa kasata lunta 
lyhytaikaisestikaan (kartta suunnittelualueen esteettömistä reiteistä ohessa). 
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Lumenkasauspaikkojen esivalmistelut ja jälkityöt 
 
Esivalmistelut syksyllä: 

 Urakoitsijan kanssa pidetään katselmus lumenkasauspaikoista.  

 Tarvittaessa paikalta poistetaan ajoesteet ja alue siistitään. 

 Jos lumikasoja joudutaan sijoittamaan rakenteiltaan tai kasvillisuudeltaan aralle alueelle, 
suojeltavat kohteet suojataan tai osoitetaan varoitusmerkein. 

 
Jälkityöt keväällä: 

 Kevätsiivous mm. hiekan ja roskien poisto 

 Rikkinäisten rakennepintojen, varusteiden ja liikennemerkkien korjaus. 

 Nurmipintojen uusiminen ja muun kasvillisuuden jälkihoito esim. pensaiden leikkaus, 
tarvittaessa kasvillisuuden uusiminen kokonaan 

 Mahdollisten ajoesteiden asentaminen  

 Jälkitöiden toteutuminen tarkistetaan 
 
Oheisessa kartassa on esitetty: 

 Lähimmät vakituiset lumenvastaanottopaikat 
1. Viikki, etäisyys alueen rajalta noin 3km 
2. Herttoniemi, etäisyys alueen rajalta noin 3km 
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 Alueella tai lähistöllä sijaitsevat pitkäaikaiset lumenkasauspaikat, joissa lumi saa sulaa 
paikalleen 

1. Alakiventien ja Jauhinkivenkujan välinen alue, tonttia 45166/1. Ei varattu/vuokrattu, 
soveltuu toistaiseksi lumen pitkäaikaiseen varastointiin. Selvitettävä sulamisvesien 
valumissuunta, eivät saa päätyä metroradalle. Pinta-ala 1800m2. 
 

 
 
 

 Alueella tai lähistöllä sijaitsevat lyhytaikaiset lumenkasauspaikat 
 

1. Karhunkaatajantien päässä oleva käytöstä poistettu kadunpätkä. Ei pitkäaikaiseen 
kasaukseen, kuivatus puuttuu ja vedet valuvat eteläpuoleiselle tontille. Tonttia ollaan 
ottamassa asemakaavan mukaiseen käyttöön, joten se poistunee lähivuosina. 
Käyttömahdollisuus varmistetaan vuosittain Kiinteistövirastosta. 420m2 
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2. Alakiventien kääntöpaikan pohjoispuolella oleva rakentamaton tontti. 
Asemakaavamuutoksessa tonttia 45145/6. Tontti varattu ATT:lle, 
rakentamisajankohdasta ei tietoa. Sovittava alueen käytöstä Kiinteistöviraston kanssa. 
Varaudutaan tyhjentämään alue lumesta kun rakentaminen alkaa. Alueella kulkee 
runsaasti jalankulkijoita, joten läjitysalue on aidattava käytön ajaksi.  
Pinta-ala 10530m2 
 

 
 

3. Myllärintanhuan päässä oleva aukio lyhytaikaiseen läjitykseen. Vain Myllärintanhuan 
alueelta kertyvät lumet. Kaavassa osittain katu-, osittain puistoaluetta. Poistuu käytöstä 
jos asukkaiden toivomat uudet pysäköintipaikat rakennetaan. 280m2 
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 Katujaksot, joilla lumet voitaisiin lingota metsään 
1. Viilarintie välillä Kauppamyllyntie-Viikintie 
2. Karhunkaatajantie 
3. Kitusentie Karhunkaatajantiestä etelään 
4. Myllypurontie välillä Ryynikuja – Huttumyllyntie 
5. Ratasmyllynkuja 
6. Talvikunnossapidettävät ulkoilu- ja kevyen liikenteen reitit voidaan hoitaa linkoamalla 

 
Lisäksi tarkasteltiin Ratasmyllynkujan päässä olevan käyttämättömän kivituhkakentän (kaavassa 
puistoa) käyttöä lumen kasaukseen. Sen käyttö todettiin kuitenkin naapurustossa olevien kahden 
koulun takia liian riskialttiiksi. 


